Het begon allemaal in 1984 met een eenvoudige drive-inshow. Wil Egelmeers stond zelf als deejay bij
verschillende gelegenheden op het podium. Een spetterende, pakkende artiestennaam, nee, die had hij
niet. Maar dat hoefde in wezen ook niet, want Egelmeers zag zichzelf vooral als een hulpmiddel om de
juiste muziek op de dansvloer te krijgen. Het draaide niet om hem, het ging juist om het amusement
van de feestgangers. “Ik ben ondergeschikt aan de muziek, dus ik hoefde zelf niet op de voorgrond.”

Complete invulling van licht en geluid

Optimaal amusment bij Sunny

Begin deze eeuw heeft Sunny, zoals Egelmeers’ bedrijf nu officieel

uit.

heet, de focus enigszins verlegd en staat de Veldhovense onderneming

De activiteiten van Sunny gaan verder. “We bouwen desgewenst de hele

garant voor de complete invulling van licht en geluid tijdens de meest

zaal om en kunnen deze geheel aankleden, onder meer met een back-

uiteenlopende evenementen door het hele land. Van bruiloften tot aan

drop. Zo’n achtergrond – vaak zwart - zorgt voor een nette afwerking en

bedrijfspresentaties en festivals. Kleinschalige activiteiten in Brabant vor-

dat is gewenst. Er worden immers wel eens bedrijfsfeesten in een kille

men echter de hoofdmoot.

loods gehouden of er kan sprake zijn van lichtinval tijdens een feest.

De omschakeling, of beter gezegd de verbreding, werd grotendeels

Dat is niet altijd wenselijk; met een backdrop kunnen we dit voorko-

gestuurd door de markt, waar de roep om technische ondersteuning als-

men”, verzekert Egelmeers.

maar luider werd. “De vraag werd steeds uitgebreider – licht, geluid, aan-

Er wordt gewerkt met recente apparatuur van bekende merken op

kleding -, vandaar dat we ons veel meer bezig zijn gaan houden met deze

geluid- en lichtgebied. De apparatuur wordt eveneens los verhuurd waar

aspecten in plaats van enkel de drive-inshow.”

collega-bedrijven gebruik van maken, maar ook particulieren kunnen bij

Sunny levert tegenwoordig een totaalpakket aan diensten en kan

Sunny terecht voor licht en of geluidssets.

daardoor aan vrijwel iedere wens voldoen. Of het nu gaat om de

Het aantal evenementen waarop de Veldhovenaren wekelijks assiste-

uitversterking en uitlichting van enkele solisten of een compleet muzie-

ren schommelt tussen de één en vijf. Dat is onder meer afhankelijk van

kensemble, het afstellen van het geluid tijdens een treffen van diverse

de tijd van het jaar. Bij zeer specifieke wensen neemt Sunny, dat zelf

bands en deejays, de Veldhovenaren verzorgen het.

geen personeel in dienst heeft, collega-bedrijven in de armen om zo de

Naast geluidsapparatuur heeft de aankleding van een podium of

wensen van opdrachtgevers te verwezenlijken. De samenwerking met

zelfs complete zaal volop aandacht. Met parspots, moving heads, led-

vaste partners verloopt succesvol, weet Egelmeers.

“Er wordt gewerkt met recente apparatuur van
bekende merken op geluid- en lichtgebied”
lampen en videowalls, die worden bevestigd aan stevige aluminium
truss-systemen, bijvoorbeeld. “Laatst hebben we een dansvoorstelling ondersteund waar verschillende groepen zelf ingestudeerde acts ten tonele
brachten. Zonder lichteffecten was het een doodse bedoening geweest.
Wij hebben echter van tevoren de optredens met de dansers besproken en
deze vervolgens belicht. Dat versterkte de dans enorm en tegelijkertijd werd
een mooi, apart sfeertje gecreëerd”, legt de bedrijfseigenaar uit Veldhoven
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